
WatIMmpmtbad
Vroeger moest je minstens 80 000 euro aan de kant houden vandaag ben je voor minDe aanleg van privézwembaden
der dan de helft aan het zwemmen Guillaume de Troostembergh van LPW de Belgische
marktleider in voorgevormde zwembaden rekent voor Alle prijzen zijn inclusief 21

zit in de lift Fabrikanten schat
btw omdat een zwembad als luxeproduct niet in aanmerking komt voor het verlaagde
btw tarief

ten dat er in ons land elk jaar
Monoblok zwembad vanaf 28 000 euro

Er zijn twee grote categorieën zwembaden Enerzijds voorgevormde kuipen monoblok2 000 nieuwe bijkomen Begin
uit composiet Anderzijds bouwkundige baden die ter plaatse worden gestort in beton
of opgetrokken uit metselwerk Ons instapmodel van 4 x 8m kost 28 000 euro incl

je te dromen Maak dan samen plaatsing infiltratie boordstenen en verlichting zegt Guillaume de Troostembergh
Voor dat geld heb je een instapklare monoblok zonder zwembadrolluik welteverstaan
Zo n beloopbaar rolluik is volgens Guillaume een must Het is niet alleen een pak veilimet ons de rekensom
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warmen met een warmtepomp Dat kostchloor dan komt daar al snel 2 400 totger het houdt ook de watertemperatuur
ongeveer 600 euro aan elektriciteit van3 600 euro bijbeter op peil en gaat veel langer mee dan
Pasen tot eind september Een warmteWie zelf zijn zwembad bouwt bespaarteen afdekzeil Maar de prijs loopt op Re
pomp kost 3 000 tot 5 000 euro maar erflink Voor minder dan 20 000 euro bouwken 25 tot 30 extra voor een zwembad

zijn vaak acties waarbij de warmtepompje een zwembad weet Guillaume Maarmet rolluik Zo kom je op 45 000 a 50 000
inbegrepen is bij de aankoop aldusdan ben je zelf verantwoordelijk voor deeuro voor een zwembad van 4 x lOm wat
Guillaumekwaliteit en kan je niet terugvallen op gahet meest verkochte formaat is bij ons
Wil je het hele jaar door zwemmen KiesrantiesAll in

dan een warmtepomp voor vier seizoe
nen die ook bij lage buitentemperaturenOverloopzwembad vanaf 60 000 euroBouwkundige zwembaden 40 000 euro
werkt Zo n duurdere warmtepomp kostDé esthetische topper is het overloopBouwkundige zwembaden worden op
6 000 a 10 000 euro Doe je het onderhoudzwembad waarbij het water gelijk ligtmaat gebouwd Daardoor zijn de prijs
zelf dan heb je jaarlijks voor 400 a 600met de rand Dat ziet er niet alleen schitverschillen groot Toch moet je ook hier
euro aan onderhoudsproducten nodigterend uit het zorgt ook voor een beterekenen op prijzen rond de 40 000 euro
Samen met de verwarming kom je zo opre filtering omdat het oppervlaktewatervoor een basiszwembad Wil je een au
een totaal van 1 200 euro of 100 euro perover de hele lengte afgedreven wordttomatisch doseersysteem voor pH en
maandMaar het prijskaartje is navenant van

wege extra materiaalkosten en werk
zomer en winterklaar makenuren De boord moet perfect waterpas
Guillaume raadt aan om ook geregeld jeliggen er komt een afvoer rondom het
zwembadspecialist in te schakelen Zehele zwembad en er zijn extra technische
ker voor het zomer en winterklaar mavoorzieningen nodig Guillaume Reken
ken Dan ben je zeker van een goede werop 20 000 tot 30 000 euro extra Bij ons
king en zijn er nooit misverstanden overkomt dat neer op zo n 70 000 euro voor
de garantie Een zwembadfirma vraagteen zwembad van 4xl0m maar overloop
zo n 200 a 300 euro per onderhoudsbeurtbaden van 80 000 of 90 000 euro zijn
Maar die kost van hoogstens 600 euro pergeen uitzondering op de markt
jaar is echt wel de moeite waard

Onderhoud en verwarming vanaf 100
euro per maand

Meer info www livios be
Wij raden aan om je zwembad te ver
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